
 
Příloha č. 3 Rámcové dohody – Vzor Výzvy k poskytnutí plnění 

 

Výzva k poskytnutí plnění na základě rámcové dohody CES 27/2017 „Dodávky 
vozidel pro resort dopravy 2017“ – část B 
 
Vážení, 
pro účely zadání dílčí veřejné zakázky podle platné rámcové dohody „Dodávky vozidel pro 
resort dopravy 2017“ (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne …………., 
č.j.: 4348/SFDI/310157/6402/2017, CES 27/2017, mezi smluvními stranami, jimiž jsou Státní 
fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupený Ing. 
Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI, IČO: 70856508 jako centrální zadavatel a ŠKODA AUTO 
a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
zastoupená Wernerem Eichhornem, členem představenstva a Ing. Lubošem Vlčkem, 
vedoucím Importérem ŠKODA AUTO Česká republika, IČO: 00177041, Vás tímto v souladu 
s § 134 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a čl. IV. Smlouvy vyzývám k poskytnutí plnění.  
 
Předmětem plnění dle čl. II. Smlouvy je Zboží uvedené v příloze této Výzvy k poskytnutí plnění, 
jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy: 
Celková cena za požadované Zboží činí ………… Kč bez DPH. 
Předpokladem pro zadání dílčí veřejné zakázky Prodávajícímu, je písemná akceptace této 
Výzvy k poskytnutí plnění, a to v souladu s odst. 4.3 Smlouvy, tj. nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení této Výzvy. Vzor potvrzení Výzvy je přílohou. Po akceptaci bude tato 
Výzva uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 
Zboží bude dodáno v souladu s čl. 4.7 Smlouvy nejpozději do 150 dnů od dne účinnosti dílčí 
smlouvy.  
Místem dodání bude nejbližší autorizované obchodní místo Prodávajícího v lokalitě ………… 
(Kupující doplní lokalitu uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy). 
O předání a převzetí Zboží bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými osobami 
Prodávajícího a Kupujícího. Zboží bude řádně předáno až podpisem uvedeného protokolu.   
Prodávající je povinen uvést na faktuře následující text: „Zakázka je spolufinancována 
z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014 - 2020 v rámci projektu Technická pomoc 
ZS OPD 2016 – 2023 číslo CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000002“. 
Příloha: Potvrzení Výzvy k poskytnutí plnění. 
  Ceník požadovaného vozidla/vozidel 
 
S pozdravem 
 
 

…………………………………………….. 
(Kupující) 

 
 



Adresa Prodávajícího 
 
 

Příloha: Potvrzení Výzvy k poskytnutí plnění 
 
 
Potvrzení Výzvy k poskytnutí plnění 
Na základě uzavřené rámcové dohody „Dodávky vozidel pro resort dopravy 2017“ CES 
27/2017, č.j. 4348/SFDI/310157/6402/2017 a na základě Výzvy k poskytnutí plnění č.j. 
…………, ze dne …………, Vám tímto potvrzujeme přijetí uvedené Výzvy k poskytnutí plnění.  

Dále uvádím, že místem dodání vozidel bude autorizované obchodní místo Prodávajícího na 
adrese …………. 

 
Za Prodávajícího: 
 
 
V ……………….. dne………………… 

……………………………………………… 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 
 
 


